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BEZOEK ONZE SHOWROOM 
VOOR EEN TOTAALBELEVING

DE GROOTSTE TOONZAAL UIT DE REGIO!
> 1500m2 INSPIRATIE

Patrĳzenlaan 2A I 9250 WAASMUNSTER I IGNIS WAASMUNSTER:T 03 219 28 28

PASSIE VOOR VUUR
Ignis is de haardenwinkel voor iedereen, wĳ bieden
concepten én het grootste gamma kachels en haarden aan
op hout, gas, pellets, bio-ethanol en elektriciteit.www.vuren.be
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HAARDENWINKEL VOOR IEDEREEN

Kunst Veredelt pakt na 17 jaar nog 
eens uit met topstuk AMADEUS

“Er zijn veel theorieën over de
doodsoorzaak van de compo-
nist en één daarvan is dat hij
vergiftigd werd door Salieri.
Dat was een middelmatige mu-
zikant die zeer jaloers was op
Mozart en hem daardoor ook
vermoord zou hebben, althans
volgens het toneelstuk.”

“Het originele stuk is veel
grootser dan wat wij brengen.
Kunst Veredelt Kieldrecht
brengt een intieme versie”, zegt
de regisseur die veertien ac-
teurs laat opdraven.  (dvk)

INFO
www.kunstveredeltkieldrecht.be

Tijdens de opvoeringen staan 
veertien acteurs op de planken.
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“De technische mogelijkheden
van tegenwoordig, met intelli-
gent licht en projecties, laten
een veel imposantere productie
toe dan toen”, vertelt regisseur
Ronny Verheyen. “Het stuk
draait volledig rond de dood
van pianovirtuoos Mozart.”

Theatergezelschap Kunst 
Veredelt Kieldrecht brengt 
drie weekends lang de her-
opvoering van ‘Amadeus’ 
op de planken. Zeventien 
jaar geleden bracht de ver-
eniging het drama over Mo-
zart voor de eerste keer. 

KIELDRECHT 

Ze werden gebruikt door het
Amerikaanse leger en later
werden ze overgekocht door
het Belgische dat ze ook inzette
tijdens WO II. Zaterdag om 20
uur wordt een toneelstuk opge-
voerd in het gemeenschapscen-
trum.  (svov)

100 jaar Wapenstilstand
wordt ook in Zele herdacht.
Zondag rijden onder meer
tanks uit de Tweede Wereld-
oorlog mee in een optocht. De
tanks komen uit het Gunfire-
museum in Maria-Ter-Heide.

ZELE 

Wapenstilstand herdacht met optocht

WW-Waasland is opgericht
door Patricia Braet die op haar 
tweeënveertigste haar man ver-
loor. “Ik verloor met mijn man 
ook een extra inkomen en 
moest alleen voor onze kinde-
ren zorgen”, vertelt ze. “Al snel 
merkte ik dat dit niet eenvoudig
was. Ik vond online steun in 
verschillende groepen. Daar 
bleek dat het voornamelijk 

vrouwen zijn die in financiële 
problemen geraken na het over-
lijden van hun echtgenoot.”

In de put

“Ik schat dat het ongeveer om
de helft van de weduwen gaat. 
Ondertussen beheer ik al een 
vijftal jaar zelf verschillende 
groepen voor weduwen, en in 
december starten we met een 
Wase afdeling van de nationale 
Vereniging voor Weduwen en 
Weduwnaars. We willen een 
luisterend oor aanbieden, di-
verse activiteiten en bijeen-
komsten organiseren én men-
sen in moeilijkheden helpen.”

Patricia vreest dat het aantal
lotgenoten met financiële pro-
blemen nog zal stijgen door het 
aangepaste weduwepensioen. 
“Dat is vorig jaar ingevoerd, en 
ik verwacht daar volgend jaar 

de gevolgen van. Wie kinderen 
heeft, krijgt nog slechts twee 
jaar een overgangspensioen. 
Voor wie geen kinderen heeft, 
is dat maar een jaar. Als je je ge-
liefde verliest, kan je makkelijk 
in een emotionele en financiële 
put vallen, daar zou veel meer 
aandacht moeten voor zijn.”

Geld inzamelen

Om die mensen te helpen, wil
de vereniging geld inzamelen 
met een eerste benefietweek-
end. “We zamelen niet alleen 

geld in voor onze weduwen-
groep maar ook voor ALS- en 
MS-patiënten, aangezien ik zelf 
heel wat mensen ken die daar-
aan lijden of eraan overleden 
zijn.”

“Voor de ALS-Liga veilen we
de fiets waarmee cafébaas Nick 
Alliet de Mont Ventoux be-
klom, één van de dertig uitda-
gingen die hij aanging om geld 
in te zamelen.” De fiets is onder 
meer getekend door ex-tennis-
ster Kim Clijsters en actrice 
Marleen Merckx.

“Voor de MS-Liga veilen we

een schilderij van patiënt Bru-
no Van de Putte en een kunstfo-
to van Jackie De Clercq”, aldus 
nog Patricia Braet. “Voor onze 
weduwengroep organiseren we 
een tombola. Naast die activi-
teiten serveren we het hele 
weekend stoofvlees, vol-au-
vent en vleesbrood én verkopen
we handwerk, snoep en wafels.”

INFO
Benefietweekend op zaterdag 17 en zondag 
18 november in de refter van de Landbouw-
school, Weverstraat, Sint-Niklaas. Inschrijven 
via www.ontmoeten.site/eetfestijn-benefiet 

Vzw wil emotionele en financiële steun bieden 

Weduwen en 
weduwnaars 
verenigen zich
Binnenkort start een Wase 
afdeling van de vereniging 
voor weduwen en weduw-
naars. Die wil zowel een 
luisterend oor als een hel-
pende financiële hand aan-
bieden. Volgend weekend 
organiseren de initiatiefne-
mers alvast een eerste bene-
fietweekend.

PUIVELDE 

Patricia Braet (links) en Betty Bennebroek
willen met de benefietdag geld inzamelen
om weduwen in moeilijkheden te helpen.
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PATRICIA BRAET
OPRICHTSTER WW-WAASLAND

“Ik verloor met 
mijn man ook een 
extra inkomen en 
moest alleen voor 
onze kinderen 
zorgen”


